
KI LESZ ÚJPEST ARCA?
Kiderül, hogy 2013-ban ki lesz Új-
pest Arca. A verseny nem csupán 
a szépségről szól, a nyertes fi atalok 
közösségi rendezvényeken képvise-
lik majd Újpestet. 2. oldal

ÚJPESTI HONFOGLALÁS 
A történelmi rockopera lovas jelene-
tekkel, remek zenével és szereposz-
tással szabadtéri színházba hív, rá-
adásul az előadás kizárólag Újpesten, 
Megyer történetével bővül.   4. oldal

SZTÁROK A SZÍNPADON
Az újpestieket a legkedveltebb elő-
adóművészek várják a nagyszínpa-
don péntektől vasárnapig. Rúzsa 
Magdi népszerűbb, mint valaha.   
 5. oldal

OLIMPIKONOK KÉZJEGYE
Az idei Városnapokon a mozgás meg-
különböztetett fi gyelmet kap, a leg-
sportosabb városhoz méltóan. A sport 
mellett az UTE olimpikonjai dediká-
lással várják a szurkolókat. 13. oldal

Ú J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

ÚJPESTI NAPLÓ

INGYENES! MEGJELENIK MINDEN HÉTEN! • 2013. augusztus 26., VII. évf., 29. szám

WWW.UJPEST.HUÚ J P E S T  Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N AK  H I V A T AL O S  LA P J A

Kedves Olvasó!Az Újpesti Napló következő lapszáma szeptember 5-én jelenik meg. A legfrissebb újpesti híreket a www.ujpest.hu weboldalon találja

Ismét Városnapok!
Huszonegyedik alkalommal kö-
szönthetjük Újpest várossá nyil-
vánításának évfordulóját több-
napos rendezvénysorozattal, 
sztárfellépőkkel, családi és spor-
tos programokkal. Charlie, Liszt 
Ferenc-díjas előadóművész visz-
szatér Újpestre.  3. oldal
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A Prison Band egy különösen veszélyes rockabillycsapat, még a nevü-
ket is úgy lopták Elvis Jailhouse Rockjából. A bandatagok korábbi rette-
gett szervezetekből verbuválódtak össze: Cactus a Cadillacben, Lufi  és 
Szappan a V8-ban, Trucker pedig a B’15-ben szerezte (rossz) hírnevét. 
Kifejezetten élvezik a feltűnést, többnyire az életellenes bűncselek-
mények elkövetőinek narancssárga börtönoveralljában bukkan-
nak fel. Az országhatárokra fi ttyet hányva garázdálkodnak né-
met vagy francia rockabillyfesztiválokon, esetleg olasz rock 
and roll klubokban, de több ízben látták már őket Ausztri-
ában is, Európa legnagyobb Harley Davidson-találkozóján. 
2008-ban a lemezpiacra mértek megsemmisítő csapást egy 
önálló lemezzel és egy német válogatásbakeliten való meg-
jelenéssel. Az sem meglepő, ha AC/DC-, Aerosmith- vagy ép-
pen Jacko-dalokat rabolnak, és erőszakkal bőgőcsattogásos 
rockabillyt gyúrnak belőle. Nagy nyilvánosság előtt Judy kísérője-
ként bukkantak fel utoljára, az Eurovíziós Dalfesztivál magyar közép-
döntőjében, ahol felrobbantották a színpadot.

„Szól a  nóta Újpesten” 
Bokor Jánossal és barátaival. 

Kísér az Újpest-cigányzenekar

Az Újpesti Zenebarátkör tagjai rendszeres résztvevői az 
újpesti rendezvényeknek. László Mária Újpestért díjas 
rendező-szervező az idei Városnapok repertoárját is szí-
nesíti közreműködésével.

Prison Band    

Szeptember 1., 

vasárnap 16.20.
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Augusztus 31., 

szombat 15 óra. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Hamarosan 
megtudjuk, 
kik lesznek 
Újpest 
– idei – Arcai
Hosszú hetek előzetes munkája, váloga-
tások, elődöntők, beszélgetések és sok-
sok színpadi próba után az Újpesti Vá-
rosnapokon, augusztus 31-én, szomba-
ton lépnek a nagyközönség elé az Újpest 
Arca szépségverseny döntősei. A helyi 
hírességekből álló zsűri hirdet győztest. 
Idén is két korcsoportban, a 9–12 éves 
lányok és fi úk, valamint a 16–20 éves lá-
nyok közül választják ki Újpest Arcát, 
aki majd önkormányzati rendezvénye-
ken képviseli a várost. 

Augusztus 31., 

szombat 16 óra, 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

A verseny résztvevői
Curtis társaságában



– Valahol azt mondta, hogy már kevesebbet kon-
certezik, és többet pihen. Ehhez képest alig lehet 
önnel interjút egyeztetni, annyi a fellépése.

– Hát igen, tegnap például három koncertem 
is volt. Ez tényleg elég embert próbáló. Bár a vé-
gén mondtam a többieknek, hogy simán le tudnék 
nyomni még három bulit.

– Tavaly ünnepelte hatvanötödik születésnap-
ját. Hogy bírja ezt az évtizedek óta tartó pörgést, 
a nem túl kíméletes „rock ’n’ roll életmódot”?

– Általában azért igaz, hogy már többet pihe-
nek. Kevesebbet is bulizok, inkább otthon vagyok. 
Egyébként egyetlen titka van annak, hogy még bí-
rom: egyszerűen szeretek zenélni. Ráadásul a bará-
taimmal zenélek, akik óriási muzsikusok. Így azért 
könnyebb. Mi például nem próbálunk hetekig, éjt 
nappallá téve egy-egy nagy koncert előtt, hiszen 
mindenki tudja, mi a dolga. Aztán, ha felvesszük a 
koncertet, már nincs is szükség utómunkára, mert 

olyan jól szól minden. Nagy mázlim 
volt egész életemben, csak olyan ze-
nészekkel hozott össze a sors, akik-
kel élmény volt együtt muzsikálni.

– Menő énekes volt itthon, jó zene-
karokban játszott, sőt Bacsó Péter, Mé-
száros Márta fi lmjeiben is szerepelt. Miért 
ment el mégis külföldre?

– Több oka is volt. A hetvenes években a kultúr-
politika valamiért nem kedvelte a zenekaromat, a 
Generált, és nem kedvelt engem sem. Talán mert 
nem voltunk hajlandóak levágatni a hajunkat, én 
meg olykor elmondtam a véleményemet is. Amikor 
megszűnt a zenekar, több úgynevezett sztár együt-
tes is hívott énekesnek, de én egyszerűen nem akar-
tam olyan zenéket játszani, amelyek itthon men-
tek. Adódott a lehetőség, hogy kimenjek Afrikába 
zenélni, és én nem haboztam. Azon ugyan csodál-
koztam, hogy kapok útlevelet, de valószínűleg jobb 

volt mindenkinek, ha elhagyom 
az országot. Majd hazajöttem, de 
a nyolcvanas évekre sem változott 

itthon semmi, így akkor tíz évre 
mentem ki zenélni. Hajókon, szál-

lodákban, klubokban szerte a világon. 
Nem volt könnyű távol a családomtól, de sze-

rencsére Kati, a feleségem mindenben támogatott.
– Kevesen tudják, hogy élt Újpesten is, sőt máig 

a lila-fehér focicsapat szurkolója.
– Így igaz. Külső Váci út 57., Fábri úr szabósága 

mellett. Ott laktunk a családommal gimnazista ko-
romban. Egy belső udvar kis szobájában. Nem szé-
gyen: lavórban mosakodtunk. De nagyon jó emlé-
keim vannak azokból az időkből. A Bajtala-trió éne-
kese, Bajtala János a szomszédom volt. És legendás 
újpesti focistákat is barátaimnak mondhatok. Szó-
val, tudnék mesélni, de inkább énekelek. 

 JUHÁSZ MÁTYÁS

Tudnék 
mesélni…
Tizenöt évig élt külföldön, végigzenél-
te a világot Afrikától Skandináviáig. A 
rendszerváltás után hazatért, azóta 
töretlen itthoni karrierje. A Városna-
pokon az újpestiek élőben hallhatják 
jellegzetes, rekedtes hangját. Charlie-
val kávéztunk.

-
Mé-

a
it

me
lodákb

CHARLIE-

KONCERT

Augusztus 30., 
péntek 20 óra, 

Szent István tér, 
Nagyszínpad
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Minden gyerek szeretne Aladdin varázsszőnyegén repülni me-
sebeli tájak felett. Vagy közösen pecázni a nagy Ho-ho-ho-
horgásszal. Vagy szívesen venne részt egy alkalmi gyerkőc-
zenekarban. A műsorban Bárd Noémi Polli és Kósa Dénes 
színművészek a legnépszerűbb gyerekdalokat és rajzfi lm-
részleteket éneklik el a gyerekeknek. Felcsendülnek retro 
és modern, humoros, és érzelmes dalok egyaránt. Hiszen 
melyik gyerek ne imádná a Vuk-, a Mézga család- vagy épp 

a Ho-ho-ho-horgász-dalokat? Eközben a Disney-slágerek és a 
magyar mesemusicalek sem maradnak ki a sorból, lesz pél-

dául Oroszlánkirály, Aladdin, Micimackó és Padlás egy-
aránt. A legfőbb cél azonban az, hogy a gyerekek ne 
pusztán meghallgassák a szeretett dalokat, hanem egy 
hatalmas, közös játékban vegyenek részt. A műsort az 
alkotók minden két év feletti gyermeknek és minden já-

tékos lelkű szülőnek ajánlják!

Néha légy bolond egy kicsikét – interaktív kalandozás a gyerekslágerek világában 

Augusztus 31., 

szombat 10 óra, 
Károlyi park



Curtis, Majka, BLR   
Ki ne ismerné ezt a három nevet Újpesten? Sőt, már ki ne is-
merné az egész országban? Belehalok című daluk már több 
mint huszonegymillió letöltést ért el a világhálón, és gyakor-
latilag minden díjat megnyertek vele, amit lehetett. Újabb 
slágerük, a Nekem ez jár is hasonló magasságok felé halad. 
Ráadásul mindhárman szorosan kötődnek a városhoz. BLR és 
Curtis tősgyökeres újpestiek, utóbbi focizott is a lila-fehérek-
nél, Majka pedig afféle tiszteletbeli újpesti, és a focicsapat lel-
kes szurkolója. Minden további bemutatás felesleges lenne, 
hiszen, mint írtuk, őket talán mindenki ismeri. 
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Augusztus 31.,  

szombat 18.30. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Szabadtéri színház: Honfoglalás  
A Sziget Színház szerte az országban nagy sikerrel játssza történelmi rockoperáját, 
a Honfoglalást, amely a mindenki által ismert fi lm színpadi változata, lovas jele-
netekkel, remek zenével, kiváló szereposztással. A darab szer-
zője Koltay Gergely, zenéjét az újpesti Szűts István írta, a 
rendezője pedig Pintér Tibor. Az előadást megelőz egy 
Újpesthez kötődő produkció, amelyet erre az alka-
lomra írt a Szűts István–Szőke István Attila-szer-
zőpáros. A címe: Megyer jövetele. Közreműködnek 
a Sziget Sínház művészei és az újpesti Bem Tánc-
együttes. Látványos szabadtéri színház: Honfogla-
lás, Újpestre hangszerelve.

Augusztus 29.,  

csütörtök 19.30.
 Szent István tér, 

Nagyszínpad

Utcakönyvtár nyílik 

Tégy és végy! 
„Tégy egy könyvet, végy egy könyvet” 
mottóval az Újpesti Városnapok ide-
jén a Szent István téren utcakönyvtár 
nyílik, amely később is megtalálható 
lesz. Az ötletgazda Németh Edit Éva, a 
Könyvjelző címet viselő olvasókör veze-
tője, középiskolai tanár.

– A Könyvjelző címet viselő olvasókört 
márciusban indítottam útjára, irodalmat 
kedvelő hölgyekkel. Az elsősorban nőket 
váró olvasókör kedvező fogadtatásra talált, 
alkalmanként közel harmincan beszélge-
tünk irodalmi alkotásokról, új könyvekről 
és irodalmi „pletykákról”. Az olvasást azon-
ban szélesebb körben is szeretnénk nép-
szerűsíteni, így jött az utcakönyvtár ötle-
te – emeli ki Németh Edit Éva. 

Az utcakönyvtár nem új kezdeménye-
zés, számos példát találunk rá itthon és 
külföldön. Hol egy használaton kívüli te-
lefonfülke, másutt egy közterületen álló 
szekrény vagy strandon felállított polc-
rendszer szolgál a könyvek tárolására. 

– És mindegyik utcakönyvtár jól műkö-
dik, kedvelik! – hangsúlyozza az olvasókör 
vezetője. – A mi mottónk: „Tégy egy köny-
vet, végy egy könyvet.” Vagyis bárki elvihet 
egy neki tetsző olvasmányt, ha cserében hoz 
magával egy kötetet – tudjuk meg az egyet-
len kölcsönzési feltételt az olvasókör veze-

tőjétől. – Nem szeretnénk utcakönyvtárun-
kat gazdátlanul hagyni, olykor az olvasniva-
ló megér néhány mondatos ajánlást is, ezért 
az olvasókör tagjai közül néhányan ott lesz-
nek a könyvtárban, amikor nyitva tart. 

A városnapok idején egy faházban le-
szünk megtalálhatók a Szent István té-
ren, és az önkormányzat támogatásával 
ez a későbbiekben is megmarad számunk-
ra. Nem lesz semmi akadálya annak, hogy 
szeptembertől, egyelőre pénteki és szom-
bati napokon, csábítsa az olvasókat – vá-
zolja fel az indulást a kör vezetője. 
Az utcakönyvtár gyermek-, ifjúsági és fel-
nőtteknek szánt könyveket ígér és augusz-
tus 28-án, szerdán 9 órakor nyit a Szent Ist-
ván téren.  B. K.

INGYENES BEIRATKOZÁS
A Király utcai Szabó Ervin Könyvtár 
az Újpesti Városnapokon szombaton 
és vasárnap 10-től 17 óráig ingyenes 
beiratkozási lehetőséggel és használt 
könyvek vásárával várja az érdeklődő-
ket a Szent István téren.
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Szerelmes vagyok beléd! Ez a dal szól egész nyáron minden rádióból, és teszi 
tán még szerelmesebbé kis hazánk derék férfi jainak jó részét a dal előadó-

jába, Rúzsa Magdiba. Az énekesnő egy vajdasági faluból, Kishegyesről 
származik, és kislánykora óta énekel. A kislányból 2006-ban lett iga-

zi díva, amikor is megnyerte a Megasztár harmadik szériáját. A követ-
kező évben már ő képviselte hazánkat az Eurovíziós Dalfesztiválon. Ap-

rócska blues című dalával kilencedik helyezést ért el. Kiadott három stúdiólemezt, és 2011 
óta nagy sikerrel játssza önálló estjét a Pesti Színházban. Idén már A Dal című eurovíziós 

dalválasztó műsorának egyik zsűritagja volt a köztévében. Ahogy mondja, ő csak adni 
akar, „már amit az ember a hangjával adni tud”. 

Rúzsa Magdi    Szeptember 1., 

vasárnap 20 óra. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Gördülő tánccsoport 
Tánc és kerekes szék. Ez a két szó a laikus embernek gyakran egymást 
kizáró fogalomként jelenik meg, hiszen a köztudatban a tánc összekap-
csolódik a parketten suhanó párok vagy a diszkóban ritmusra 
mozgó emberek látványával. Aki megismeri a kerekes székes 
táncot, az döbbenetesen felemelő élménnyel gazdagodik. 
Mosolygó, vidám vagy elgondolkodó arcokkal találkozik. 
A táncparketten forró vagy andalító ritmusokra hangta-
lanul suhanó táncosokat lát, színes, gyönyörű ruhákban. 
A látvány a néző számára nem szomorú, nem szánalom-
keltő, hanem kezdetben egyfajta rácsodálkozás, majd ezt 
felváltja a csodálkozással kevert önfeledt boldogság, öröm 
érzése. A tavalyi Városnapok egyik legmeghatóbb és legna-
gyobb sikernek örvendő produkciója most folytatódik.

Szeptember 1., 

vasárnap 19.15. 
Szent István tér, 
a Nagyszínpad 

mellett

Augusztus 31., szombat, 10.00–17.00: Véradásra hív a Magyar Vöröskereszt. Helyszín: Ifjúsági Ház

Már 14 230-an kedvelik az Újpest-Káposztásmegyer                  oldalt!
www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Csatlakozz Te is az Újpestet lájkolók dinamikusan gyarapodó közösségéhez! Az Újpesti Közéleti TV-nek 
is van már Facebook oldala, amely szintén tetszésre méltó és egyre több tévés anyag elérhető rajta. 

Az ujpest.hu weboldalon szintén megnézhetők az ÚKTV riportjai.
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Oláh Gergő, a 2012-es X-Faktor 
széria győztese egy csapás-
ra belopja magát az embe-
rek szívébe, hiszen amellett, 
hogy szerény és szeretet-
re méltó személyiség, kiváló 
énekes és táncos is. Oláh Gergő 
nem panaszkodhat, bejött neki 
az X-Faktor eredményezte nép-
szerűség. Egyik fellépésről a másik-
ra jár, készíti új dalait. 

A hazai X-Faktor történe-
tében Gergő volt az, aki a 
műsor befejezése után a 
leghamarabb jelentetett 
meg vadonatúj dalokból 
álló kiadványt, Új dalok 
címmel. A lemezre három 
magyar nyelvű számot 
rögzített, amelyekben 
nemcsak előadóként, de 
szerzőként is közremű-
ködött, de megtalálha-
tó rajta Gergő debütáló 
slágere, a Törj ki a csend-
ből!, amely a megjelenése 
óta meghódította a hazai 
rádióhallgatókat.

Az éneklés 14-15 éves kora 
óta tölti ki mindennapjait. 
Rockzenészként kezdte pálya-
futását, a Junkies énekeseként 
tűnt fel, majd 1999-ben Knapik 
Tamással megalakították a Fies-
ta zenekart, amely nagy sikerrel 
működött. Csordás Tibort 2003-
ban az év szövegírójának válasz-
tották meg. Számos arany- és 
platinalemez után a pörgős, la-
tinos popzenét játszó banda út-
jai 2011-ben különváltak. Több 
neves zenésszel megalapította 
a Fight Club zenekart, és 2010-
ben megjelent az első nagyle-
mezük, az Underground King. 
Csordás Tibor emellett szóló-
ban is fellép, hiszen vannak új 
dalai, de a Fiesta együttesben 
közösen írt és játszott dalokhoz 
sem lett hűtlen, hiszen ezekre is 
kíváncsi a közönség. Várható-
an Újpesten is felcsendül majd 
a Hola mi amor, az Aki elmegy, 
hazatér, a Mindig csak vártalak 
vagy a Puerto Rico.

Augusztus 30.,

péntek 18.45. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad 

Csordás 
Tibor

Újpest központjában működik a Danza Táncstúdió, amely aktív kikapcsolódást, és felhőtlen táncos szórakozást nyújt az 
újpestieknek. A Szombat esti láz című műsorból jól ismert dr. Faluvégi András és tánctanárai által vezetett, jó hangula-
tú táncórák igazi feltöltődést jelentenek a résztvevőknek. A Városnapokon ebből kaphat némi ízelítőt a nagyérdemű. Lesz 
Zumba Fitness-bemutató, amely sokféle táncot ötvöz fi tneszlépésekkel, dinamikus latin ritmusok kíséretében. A salsaműsor 
pedig karibi hangulatot varázsol majd a Szent István térre.

Augusztus 31.,

szombat 17.30. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Augusztus 31.,

szombat 20 óra: 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Oláh 
Gergő 

Danza Táncstúdió  
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Újpest 106 éve lett város
1907. augusztus 14-én új időszámítás kezdődött Újpest életében: a nagy-
községből város lett. Az az elképzelés, hogy a községi keretekből Újpest ki-
lépjen, már 1886-ban felmerült, és a téma mindvégig napirenden maradt. 

A rendezett tanácsú várossá válás hatalmas lendületet adott a településnek. Hogy az 1840-ben alapított, 
1907-ben mindössze 67 éves múltra visszatekintő település városi rangot kapott, önmagában is óriási je-
lentőségű. A várossá nyilvánítás nagyon sokak akarata volt, 1173 polgár írta alá az átalakulást sürgető íve-
ket. Azon polgárok, akik a legtöbb állami egyenes adót fi zették. Újpest város megszületésének napján, 
1907. augusztus 14-én a száztagú képviselő-testület dr. Ugró Gyulát, a nagyközség főbíróját választotta 
polgármesterré, aki középiskolás korától részt vett Újpest közéletében. 

Lakossági észrevétel nyomán

Elszállították a hulladékot
Ismét egy lakossági észrevételre sikerült megoldást találni. A Me-
gyeri temető és a Baross utca közötti közterületi rézsű áldatlan álla-
potának felszámolását tűzte ki célul a közelmúltban az önkormány-
zat. A lakosság igényeit fi gyelembe véve a munkálatokat az Újpes-
ti Városgondnokság Kft. munkatársai végezték el a tikkasztó nyári 
hőségben. Több köbméter hulladékot gyűjtöttek össze, és a vadon 
növő, elburjánzott növényzetet is kiirtották. 

Nemsokára kész
Napokon belül befejeződik a Fóti úti óvo-
da felújításának első üteme. Az intézmény 
a korábbi tüdőszűrő állomás épületével bő-
vült, és huszonegy gyermekkel többet tud 
fogadni. Szintén a rekonstrukció során ala-
kítottak ki egy többfunkciós csoportszo-
bát, a dolgozóknak pedig öltözőt. A felújí-
tás második ütemében az épület homlok-
zata, legvégül pedig az udvar újul meg. 

Plusz negyven 
férőhely
Hamarosan csaknem félszázzal többen jár-
hatnak a Homoktövis Bölcsődébe, amelyet 
uniós források igénybevételével újít meg az 
önkormányzat. A bővítéssel párhuzamo-
san újraszigetelik és akadálymentesítik a 
már meglévő főépületet is.

Tervek szerint
A terveknek megfelelően halad az uszoda építése, az intézmény 
ősz végén fogadhatja az első vendégeit. A napokban a medencék 
csempézése és a vízpróbák zajlottak, de a homlokzaton is jól lát-
szik: az építkezés már a vége felé jár.

Pálya az utánpótlásnak
Épül a műfüves pálya az UTE utánpótlás labdarúgóinak a Tábor utcában. A lila-fehér klub 
így bátran felveheti a versenyt bármely más vidéki akadémiákkal. Az önkormányzat egy ta-
valy kötött megállapodás eredményeképpen nem csak erkölcsileg, anyagilag is támogatja 
a klubot; a mostani építkezésben szintén szerepe van az együttműködésnek.



Óra Helyszín

10.00 Szent István tér

Pontversen
célbadobás k

darts, 
Egész nap: 

3D k

10.00 Károlyi Park
„N

interaktív
11.00 Ifjúsági Ház
10.00

Szent István tér, 
Nagyszínpad

10.00
14.15 Ú
14.30
15.00 „SZÓL A NÓT
15.00 Tarzan sátor TAL
15.40 Szent István tér Face Te
16.00

Szent István tér, 
Nagyszínpad

ÚJP
17.30
18.00

18.30 C
20.00 HA
21.30 RET

Óra Helyszín Program

17.00
Új Galéria

1042 Budapest, 
István út 17-19.

Fotókiállítás megnyitó: „Újpesti Életképek”

19.30 Szent István tér 
Nagyszínpad

Szabadtéri színház: 
Megyeri 

HONFOGLALÁS 
Rockopera

Óra Helyszín Program
10.00 Karinthy Frigyes ÁMK Anyatejes Világnap

18.00 Polgár Centrum Galéria Kiállítás megnyitó: „Maga az élet”

18.45 Szent István tér,
Nagyszínpad

OLÁH GERGÔ

20.00 CHARLIE KONCERT

Fotó: Somogyi György

*A Kabóca Bábszínház elôadására az ingyenes regisztrációs jegyet korlátozott számban 
az Újpest Márkaboltban (Újpesti Kulturális Központ - Ifjúsági Ház, István út 17-19.) illetve 
Káposztásmegyeren, a Közösségi Házban (Lóverseny tér 6.) lehet átvenni!

EGÉSZ NAPOS PROGRAMOK HÉTVÉGÉN A SZENT ISTVÁN TÉREN ÉS KÖRNY
BABA-MAMA KUCKÓ, MAGIC BOX, HELEN DORON NYELVISKOLA

KARAOKE A KÁROLYI PARKBAN

augusztus 29. – szeptember 1.     Újpesti Vá

Részletek: 
ujpest.hu/varosnapok
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! A rendezvény ingyenesen látogatható!

8 K ö z t é r

Meghívást 
kaptak
Több mint négyszáz új magyar állam-
polgár választotta az eskütételt kö-
vetően lakhelyéül Újpestet, akiket 
Wintermantel Zsolt levélben hívott 
meg az Újpesti Városnapok rendez-
vénysorozatának idei programjaira. A 
polgármester reményei szerint a közös-
ségi programok, amelyek utalnak a vá-
rossá nyilvánítás nevezetes évforduló-
jára és a személyes találkozás nyújtot-
ta örömökre, minden bizonnyal előse-
gítik, hogy az új magyar állampolgárok 
minél hamarabb otthon érezzék ma-
gukat a városban. 

A felelős 
kutyatartásért
A városvezetés több intézkedéssel tá-
mogatja azokat a kutyabarátokat, akik 
tekintettel vannak az újpesti közösség 
minden tagjára. Ennek jegyében az el-
múlt bő két évben több kutyafuttató 
létesült.

A Városnapokon is vár mindenkit a Tarzan Park!



Program
SPORTOS ÚJPEST

ny 10 állomáson: fekvenyomás, kapurarúgás, 
karikával, célbadobás labdával, ugrálókötelezés, 
ping-pong, csocsó, ugróiskola, mászófal 
óriás sakk, trambulin, billiárd, kajak ergométer, 

karika, léghoki, népi játékok, játszósátor
Néha légy bolond egy kicsikét!” – 
v kalandozás a gyerekslágerek világában

Babaszínház: Pepita*
Nemzetiségiek elôadásai

Kosárlabda a Face Team-mel!
Újpesti Sport és Cool túra sorsolás

PMS Dance
TA ÚJPESTEN” BOKOR JÁNOSSAL ÉS BARÁTAIVAL
LÁLKOZÁS AZ UTE OLIMPIKONJAIVAL
eam: Akrobatikus kosárlabda bemutató
PEST ARCA 2013 SZÉPSÉGVERSENY

Danza Táncstudió
PÁL DÉNES

CURTIS, BLR, MAJKA 
APPY GANG, V-TECH, CSORDÁS TIBI
TRO DISCO DÉVÉNYI TIBI BÁCSIVAL

Kiemelt partnereink:

Óra Helyszín Program
10.00 Ifjúsági Ház Masszázs

10.00
Szent István tér

SPORTOS ÚJPEST
Pontverseny 10 állomáson: fekvenyomás, kapurarúgás, 

célbadobás karikával, célbadobás labdával, ugrálókötelezés, 
darts, ping-pong, csocsó, ugróiskola, mászófal 

Egész nap: óriás sakk, trambulin, billiárd, kajak ergométer, 
3D karika, léghoki, népi játékok, játszósátor

10.00 Közlekedési játszótér
10.00

Szent István tér, 
Nagyszínpad

Központi Tanévnyitó
13:40 Táncoló Talpak Baráti Társasága
14.00 Köreink bemutatója
16.20 PRISON BAND
18.10 Limes Szabadidôs Sportegyesület
18.40 KÁLLAY-SAUNDERS ANDRÁS
19.15 Gördülô tánccsoport

20.00 RÚZSA MAGDI KONCERT

SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

YÉKÉN: DÉLELÔTTÖNKÉNT GYERMEK PROGRAMOK, SPORTOS ÚJPEST,  UGRÁLÓVÁR, SKAC PLACC: KÉZMÛVES-FOGLALKOZÁSOK, 
A, TARZAN PARK SÁTOR KIEGÉSZÍTÔ PROGRAMOK: VÁSÁRI FORGATAG, VÉRADÁS, INGYENES NOSZTALGIA-BUSZJÁRAT, 

N, „TÉGY EGY KÖNYVET VÉGY EGY KÖNYVET” OLVASÓSAROK, NEMZETISÉGEK MÛSORA

árosnapok    Szent István tér
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Nosztalgiabusszal 
a Szent István térre
A világszerte ismert Ikarus 311-es típusú autóbusz 1964-es, teljesen felújított, 
retro példánya rója majd a kilométereket Újpest utcáin az Újpesti Városna-
pok idején, szombaton és vasárnap. A nosztalgiabusz nyomvonala a Szent Ist-
ván téri központi helyszínt a káposztásmegyeri városrésszel köti össze. A jára-
ton térítésmentes utazást biztosít az önkormányzat. A megállókban tájékoz-
tató táblák segítik az utasokat.

Buszmegállók

 • István úton – Újpest-központ M (Szent István tér)
o Tél utcában – Tél utca megálló
o Tél utcában – Rózsa utca megálló
o Árpád úton – Árpád Üzletház megálló

 • István úton – Újpest-központ (Szent István tér) megálló
o Nádor utcában – Türr István utca megálló
o Fóti úton – Baross utca megálló
o Megyeri úton – Megyeri temető megálló
o Megyeri úton – Megyeri út megálló
o Farkaserdő utcán – Kordován tér megálló
o Sporttelep utcában – Erdősor út megálló
o Leiningen K. utcában – Vécsey Károly utca megálló

 • István úton – Újpest-központ M (Szent István tér)

Az alábbi időpontban lesznek a Városnapokat érintő megállókban a buszok 
szombaton és vasárnap:

•    István úton – Újpest-központ M (Városháza megálló, Szent István tér): 
14.30, 15.20, 16.10, 17.00, 17.50, 18.40

•   István úton – Újpest-központ (Új Városháza, végállomás, Szent István tér) 
megállóból: 14.45, 15.35, 16.25, 17.15, 18.05

Képünk egy a korábbi városnapi
eseményen készült
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Nyári hangulatban
Káposztásmegyer nevezetessége, az Óratorony szomszédságában 
is nyári hangulatot varázsolnak a színpompás virágok. 

Sétautak, pihenőhelyek
Javában zajlanak a Lebstück Mária utcai evangélikus templomtól kezdődően a Nyár ut-
cai sétányig húzódó közterület parkfelújítási munkálatai. A „Templom sétány” a kivitele-
zés során 3135 négyzetméteren új sétautakat, pihenőhelyeket, virágágyásokat kap, várha-
tóan 2013. október elejére. 

Tovább szépül
Az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézet belső és külső megújulásá-
val párhuzamosan rendezetté vált és meg is szépült az épület be-
járatát övező terület. A virágoknak és a modern padoknak örül-
tek az újpestiek, valamint hamarosan átadják a kerékpártárolót.

Látványosan 
formálódik
Jó ütemben halad a Szilas park ki-
alakítása. A családi parkban szánkó-
domb, játszótér, kutyafuttató egy-
aránt helyet kap, és minden korosz-
tálynak tartalmas kikapcsolódást 
kínál.

Tarzan kedvenc fagyija
az Orosz cukiban
Újpesten hét helyen, a Vadgesztenye, a Harangvirág, az Édes-gyömbér, a Horváth, a 
Sorrento, az Orosz cukrászdában, valamint az Andretti Pizzéria és Fagyizóban kapható 
július eleje óta a helyi specialitás: Tarzan kedvenc fagyija. Végigjártuk a cukikat.Ezúttal a 
Templom utcában található Orosz cukrászdába látogattunk el. Itt is komoly sikert köny-
velhet el az új jeges édesség.

– Sokszor adott, hogy melyik fagylaltot szeretik inkább a gyerekek, és melyiket a felnőt-
tek, Tarzan kedvenc fagyiját viszont egyformán kedvelik kicsik és nagyok. A Tarzan Park 
megnyitása óta folyamatos az érdeklődés a csokis-banános csoda iránt. Törzsvendégeink 
olyannyira megszerették, hogy mindennap készítenünk kell belőle újabb és újabb adagot 
– mondja az új jeges fi nomság fogadtatásáról a cukrászda vezetője, Máté Szilvia.

Ú j p e s t ,  a h o l  s z e r e t ü n k  é l n i !



2013-ban megnyerte The Voice – Magyarország hang-
ja első évadát. Dénes jellegzetes orgánuma és kifi no-
mult stílusa egyaránt hozzájárult sikereihez és a győ-
zelméhez. A verseny utáni hetekben debütált első 
nagylemeze, Dalok a The Voice-ból címmel. Ezen az 
albumon szerepelt az Agárdi Szilvivel közös, Szíveddel 
láss című romantikus ballada, amellyel a 2013-as Eu-
rovízión dobogós helyezést ért el a páros. Bemutatko-
zó korongja hatalmas népszerűségnek örvendett a kö-
zönség körében, hiszen már az első héten felkerült a 
magyar lemezeladási listára, pár hét után pedig már 
vezette is azt!

A több hónapos támogatást és bizalmat meghálál-
va nyár elején rukkolt elő első saját szólószámával, 

amely A széltől is óvsz címet viselte. Bárcsak egy-
szer újra gyerek lehetne! – énekli Dénes, aki a 

napokban forgatta első videoklipjét. A fi atal 
énekes pedig nemcsak énekelt róla, hanem 
mindent meg is tett, hogy újra átélhesse gye-
rekkorát, ugyanis első klipjét nem máshol, 
mint szülővárosában, Miskolcon forgat-
ta egy parkban és egy játszótéren. A szép 

szeméről és búgó hangjáról egy-
aránt ismert énekesnek már 

a verseny alatt komoly ra-
jongótábora alakult ki. 
Nem tagadja, azóta is 
sok lány ír neki, próbál 
vele megismerkedni, ő 
azonban azt mondja, 

nem él a kínálkozó lehe-
tőségekkel.Pál Dénes  

Augusztus 31.,

szombat 18 óra, 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Augusztus 30.,

péntek 18 óra, 
Polgár Centrum, 
Újpest Galéria

Kiállításmegnyitó:  

Újpesti 

Élet-képek   
Az Újpesti Sajtó Kft. által kiírt fotópályázat kiállításá-

nak megnyitója és díjátadó ünnepsége. A pályázók újpesti híreket, hír-
értékű eseményeket örökítettek meg, illetve rendezvényeket, műsoro-
kat és a résztvevőket fotózták. (A kiállítás két hétig tart nyitva.)

Augusztus 29.,  

csütörtök 17 óra, 
Ifj úsági Ház, 
Új Galéria
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Újpest 

víztükörben
Lételemünk a víz címmel dokumentumkiállítás 
nyílik az Újpesti Városnapok rendezvénysorozat 
részeként, augusztus 30-án a Polgár Centrumban. 
A szeptember 15-ig megtekinthető tárlat apro-
póját az új városi uszoda (képünkön) közelgő át-
adása szolgáltatta, de több kerek, „vizes” évfordu-
lót is ünnepelt a város a tavalyi évben és idén egy-
aránt. A tablókon megjelennek az új uszoda épí-
tésének stációi mellett a Káposztásmegyeri Víz-
mű építésével kapcsolatos egykori dokumentu-
mok, Újpest vízi életé-
nek megannyi fotó-
lenyomata, vala-
mint a helyi vizes 
élővilágot, ter-
mészeti élőhe-
lyeket bemutató 
installációk.

Face Team akrobatikus kosárlabda-bemutató 
Magyarország legjobb kosárlabda-freestylerei a Face Teamben egyesülve megalapították saját színházrészle-
güket, ahol a kosárlabda segítségével történeteket mesélnek el, színészkedéssel, különféle kosztümökkel és 
a sztorikhoz alkalmazkodó zenei aláfestéssel. Kosárlabda, trambulin, palánk és lélegzetelállító mozdulatok. 

Különleges koreográfi áikat emberek milliói csodálják világszerte.
A Britain’s Got Talent elődöntősei milliókat szórakoztatnak különleges akrobatikus műsoruk-
kal. Felléptek már FIBA-mérkőzéseken, sőt NBA-sztárokkal is. Céljuk egy új sportággal meg-
hódítani a világot. A Face Team freestyle szakasza már közel 25 percnyi műsorral állhat szín-
padra. Színészi játék, mókás jelenetek és nehezen elsajátítható, viszont annál látványosabb 
labdatrükkök egyvelege az, amit nyújtani tudunk. Önfeledt, játékos pillanatok, amelyek ma-
gával ragadják a nézőket, akik ezáltal, ha csak egy rövid időre is, de kiléphetnek a hétköz-

napok szürke körforgásából, és megtapasztalhatnak egy keveset az örökkévalóság derűjéből.

Fo
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Augusztus 31.,

szombat 15.40. 

Szent István tér
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A 2010-es Megasztár 5-ben a negyedik 
helyen végzett. A tehetségkutató után, 
2011 nyarán jelent meg első kislemeze, 
amely a Csak veled címet viselte. 2012-
ben részt vett az Eurovíziós Dalfesztivál 
magyarországi előválogatójában, A Dal-
ban, ahol az I love you című dalát adta 
elő, de nem sikerült bejutnia a műsor 
döntőjébe. András úgy döntött, a kül-
földi piacot is megcélozza: ez év nyarán 
Tonight címmel jelentette meg a har-

madik kislemezét, amelyet a híres 
malmői producerrel, Rebstarral 
készített. A 2013-as Eurovízi-
ós Dalfesztivál magyar nemze-
ti döntőjébe is benevezett. Ezút-
tal a My Baby című szerzeményét 
adta elő, amellyel második helye-
zést ért el. Nem használja eztán 

eddigi keresztnevét – ezzel lep-
te meg közönségét Kállay-Saunders 

András az elmúlt hetekben. Indoklá-
sa szerint azért, mert senki nem tud-
ta kimondani a teljes nevét külföldön. 
Úgy tűnik, Svédországban van esélye 
befutni, a dalait játsszák a rádiók, két 
klipet forgatott, Play my Song című 
dala pedig a napokban jelent meg, 
amellyel a skandináv ország közön-
ségét is szeretné elbűvölni. Bizo-

nyára Újpesten is hallhatja majd 
a közönség.

Szeptember 1.,

vasárnap 18.40. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Kállay-

Saunders

András  

Kérek egy kulcsot a szívedhez; Fiatal szerelem; Sokáig voltam távol; ÖregSam; 
New York, Rio, Tokyo; Minő Guminő – dalok, amelyeket a mai napig min-
denki ismer. A Happy Ganget 1993-ban alapította Mohaman, volt osztály-
társaival, Coryval és Vitaminnal. 1996 májusában telt házas koncertet ad-

tak a Petőfi  Csarnokban, majd a Bravo újság közönségszavazatai alapján 
megválasztották őket az év legnépszerűbb zenekarának. 1999-ben 

jelent meg hatodik, egyben utolsó, best of albumuk. 1999 végé-
től az együttes nem volt aktív, a tagok szólókarrierbe kezdtek. 
2011-ben, a retrohullám megjelenésével újrakezdték a mun-
kát. Huszadik születésnapjukat élő nagykoncerttel, többezres 
tomboló tömeg előtt ünnepelték. A Happy Gang a jövőben 
sem ül majd a babérjain. Az ünnepi koncert közönsége már 

ízelítőt kapott a vadonatúj – 2013-as – dalból is, amelyet vár 
az újpesti közönség is.

Táncoló Talpak Baráti Társasága
Ez a baráti társaság hetenként találkozik a line dance-foglalkozások alkalmával, itt Újpesten, a Külső 
Váci útnál, már négy éve. Köreikben különböző korosztályok vannak egymással jó kapcsolatban, és a 
tánc, a zene, a mozgás és a társaság szeretete tartja össze ezt a kört. Főleg mostani countryzenekarok 
zenéire táncolnak, de más, mai slágerek is teret kapnak. Folyamatosan tanulnak, mindig jön közéjük 
valaki új, akit szeretettel fogadnak. Együtt táncol náluk anya és lánya, fi a, sőt nagyi az unokájával is! 
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt.

Happy 
Gang   

Augusztus 31.,

szombat 20 óra: 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Szeptember 1., 

vasárnap 13.40. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad



 
A NEMZETISÉGI 
ÖNKORMÁNYZATOK HÍREI

Asztalitenisz-verseny
Az Újpesti Német és Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
az Újpesti Városnapok ren-
dezvény keretében asztalite-
nisz-versenyt hirdet. A verseny 
színhelye: 1042 Budapest, Nyár 
utca 40–42. Időpont: 2013. au-
gusztus 31., 10-től 14 óráig.

A versenyre három kategóri-
ában lehet jelentkezni:

1.  6–12 éves korosztály;
2. 13–18  éves korosztály;
3. felnőtt kategória.

A nevezéseket az Újpes-
ti Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat házában a postaládá-
ba kérjük bedobni 2013. au-
gusztus 30-ig.

Kérjük, a következő adato-
kat tüntessék fel a jelentkezési 
lapon: név; születési év; lakcím 
vagy mobilelérhetőség.

Értékes nyeremények mind a 
három kategóriában!

Táncház
2013. augusztus 31-én 11 és 12 
óra között a dunaharaszti Sváb 
Tánccsoport közreműködésé-
vel táncházat rendezünk.

Helyszín: 1042 Budapest, 
Nyár utca 40–42.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várunk.

Az Újpesti Német és Lengyel 
Nemzetiségi Önkormányzat 
képviselőinek nevében:

Pappné Windt Zsuzsanna 
 elnök
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Olimpikonok 
dedikálnak
Újpest nagyközönsége a Városnapok rendezvényén, augusztus 31-
én találkozhat újra személyesen az Újpesti Torna Egylet olimpiai 
bajnokaival és egyéb világversenyek éremszerzőivel. Neves spor-
tolóink, Berki Krisztián tornász, Gyurta Dániel úszó, Tibolya Péter 
öttusázó, valamint kerekesszékes paralimpikonjaink: Krajnyák 
Zsuzsa, Dani Gyöngyi és Juhász Veronika augusztus 31-én, szom-
baton 15 órakor dedikálnak a Tarzan Park sátrában.

2013. AUGUSZTUS 31., SZOMBAT 2013. SZEPTEMBER 1., VASÁRNAP

10.00–18.00 Pontverseny 10 állomáson
• fekve nyomás
• kapura rúgás
• célba dobás karikával
• célba dobás labdával
• ugrálókötelezés
• darts
• pingpong
• csocsó
• ugróiskola
• mászófal
 egész nap: óriássakk, trambulin, 
biliárd, kajak ergométer, 3D karika, 
léghoki, népi játékok, játszósátor

Pontverseny 10 állomáson
• fekve nyomás
• kapura rúgás
• célba dobás karikával
• célba dobás labdával
• ugrálókötelezés
• darts
• pingpong
• csocsó
• ugróiskola
• mászófal
 egész nap: óriássakk, trambulin, biliárd, 
kajak ergométer, 3D karika, léghoki, népi 
játékok, játszósátor

10.00–18.00 Kosárlabda a Face Teammel! Közlekedési játszótér

15.40–16.00 Face Team-bemutató

A legsportosabb város 
A legsportosabb város a Városnapokon is bemutatja, nem érdemtelenül nyerte kategóriájában a Kihívás Napját 
ebben az évben. A Sportos Újpest jegyében a Szent István tér programjai közt kapura rúgás, fekve nyomás, ping-
pong, csocsó, ugróiskola, mászófal, ugrókötelezés, trambulin, biliárd, kajak ergométer, 3D karika, léghoki várja 
a testmozgásra vágyókat, minden korosztályban. A szervezők a nézőknek egy igazi sportcsemegével, a Face Team 
kosárlabda-bemutatójával is kedveskednek majd. Újpest nagyközönsége ugyancsak a Szent István téren találkoz-
hat az újpesti híres sportolókkal, olimpikonokkal, akik dedikálnak is. Válasszon kedvére!

Városnapok – Sportos Újpest-program, Szent István tér

SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOSSPORTOS
ÚJPEST!ÚJPEST!
SPORTOS
ÚJPEST!

Augusztus 31.,

szombat 15 óra

Tarzan Park

sátor



Kedves Vásárlóink, Hirdetőink! A lakossági hirdetéseket az Újpesti Kulturális Központ Ifjúsági Házban működő Újpest Márkaboltban vesszük fel. (1042 Bp., István út 17-19). 

Hirdetés felvételi napok: hétfőn: 10-17 óráig, szerdán: 10-17 óráig, csütörtökön: 10-17 óráig. Információ.: 231-7070/113  �  Lakossági apróhirdetéseket csak személyesen veszünk fel! 

Díja: 945 ft + áfa, azaz 1200 Ft/30 szó. Vállalkozói és méretes hirdetések feladása, árajánlatkérés: hirdetes@ujpestimedia.hu Részletes információ: www.ujpest.hu

Az Újpesti Napló 2013-as megjelenései: 09.05., 09.12., 09.19., 09.26., 10.03., 10.10., 10.17., 10.25., 10.30., 11.07., 11.14., 11.21.,11.28.,12.05.,12.12.,12.19.

In gat lant el ad
� Eladom Erdőkertesen 640 m2-es saroktelket 32 
m2-es téliesített faházzal. Két szoba, előszoba, kony-
ha, WC, zuhanyzó, víz-villany bevezetve. Fúrt kút az 
udvarban, csatorna az utcában, tel.: 06-30 841-3605 

� Újpesten, jó helyen lévő, teljesen felújított, át-
építés nélkül két lakássá alakítható, egyszintes, 105 
m2-es családi ház 390 m2-es parkosított kerttel el-
adó. Alkuképes. I.á.: 39,5 M Ft, tel.: 06-30 845-9029 

� Nógrádon, Újpesttől 45 km-re, csodálatos, fahá-
zas, komfortos nyaraló eladó. Panorámás, jó beosz-
tású, hőszigetelt, 1,5 szobás, lambériás faház. A telek 
200 m2-es. I.á.: 3,9 M Ft, tel.: 06-30  465-1543 

� Káposztásmegyeren kétgenerációs, előkertes, fel-
újított panellakás eladó. Családi okok miatt vagy 
két kisebbre, vagy családi házra értékegyeztetéssel 
cserélhető. I.á.: 18,9 M Ft, tel.: 06-30  465-1543

� Szentendrén, Pismány alján eladó egy ikresített csa-
ládi ház fele, 3 szint, összesen 90 m2. Telek 300 m2-es, 
összközműves, csendes, zsákutca. Jó közlekedés, gáz és 
vegyes kazán. Két terasz. I.á.: 23 M Ft, tel.: 06-20 454-8010

� Pilisszentlászlón nyaralónak használt, teljesen fel-
újított, lakható parasztház eladó. Víz, villany, kan-
dallófűtés, 400 m2-es telek, 50 m2-es fedett sütő-fő-
ző hely. Újpesttől 18 km, 1 szoba, amerikai konyha, 
fürdő. I.á.: 11,5M Ft, tel.: 06-30 952-1972

� Újpest-központban eladó egy 29 m2-es, galériás, 
tehermentes, kis rezsijű (gázkonvektoros) örökla-
kás. I.á.: 6,7 M Ft, tel.: 06-30 546-5626 

� Újpest megyeri részén eladó 91 m2-es, 2+2 fél-
szobás, étkezős, 2 szintes, cirkófűtéses, nagy tera-
szos sorházi lakás garázzsal, tárolóval, saját leválasz-
tott kertrésszel. I.á.: 19,9 M Ft, tel.: 06-30 200-5685 

� Újpesten eladó egy 38 m2-es szoba-hallos, gáz-
konvektoros, jó állapotú lakás, vagy cserélném egy 
kisebb családi házra, amely szintén jó állapotú (Új-
pest környéke), értékegyeztetéssel, tel.: 369-9781

� Újpesti, 2 szobás, metróközeli, téglaépítésű laká-
somat eladom. Alacsony rezsi, külön pince, kertben 
kocsibeállási lehetőség. Ingatlanosok kíméljenek, 
tel.: 06-20 230-3372

Ingatlan kiadó
� Újpest-központban 1,5 szobás, 40 m2-es lakás ki-
adó, gépkocsibeállóval. Fogyasztókhoz közüzemi 
mérők tartoznak. A bérleti díj berendezés- és lét-
számfüggő, tel.: 06-30 306-3334

Ingatlant vesz
� Újpesten családi házat vennék 20 M Ft-ig. Adok 4 
szobás házat, fürdőhelyen + kp-t., vagy 1 szobás la-
kást, örök haszonélvezettel, amely egy idős személy 
részére ideális + kp-t., tel.: 379-5475, 06-30 294-9420

Oktatás
� Matematika, sakk, informatika, fizika és eszpe-
rantó nyelv oktatását vállalja matematikatanár sza-
kos egyetemi hallgató. Honlapcím: www.zrob.hu. 
Házhoz megyek, tel.: 06-30 572-7416

� 6 hónapos OKJ-s pedagógiaiasszisztens-kép-
zés a II. kerületben. 120 000 Ft minden költség-
gel, havi részletfizetéssel. NY. SZ: 05-0219-04, 
tel.: 06-30 311-2035

Régiség
� Katalin vásárol magas áron készpénzért búto-
rokat, festményeket, faliórákat, karórát, zsebórát, 
dísztárgyakat, csillárt, porcelánokat, kerámiákat, 
szobrokat, hangszert, könyveket, csipkét, szőrmét, 
kitüntetést, régi pénzt, bizsukat, ezüstöt, boros-
tyánt, tört aranyat, hagyatékot díjtalan kiszállással. 
Hétvégén is hívható! Tel.: 06-20 597-8280

� Pappné Szilvia műtárgyszakbecsüs díjtalan kiszál-
lással, becsléssel vásárol mindenféle régiséget, szob-
rokat, festményeket, díszórákat, dísztárgyakat, ezüs-
töt, bútorokat, könyveket és teljes hagyatékot, tel.: 
293-1759, 06-20 465-1961, 06-70 942-0806

� Földrajztanár vásárol régi könyvet, térképet, ké-
peslapot, katonai tárgyakat, ezüstöt, porcelánt, bú-
tort, régi pénzt, diafilm, jelvény, játék is érdekel. Tel-
jes hagyatékát megveszem készpénzért. Lakás-, pin-
ce-, padláslomtalanítás. Mielőtt kidobná lomjait, 
hívjon! Tel.: 06-20 924-123

Friss hírek, tudnivalók: 

ujpest.hu!

KERESKEDELMI
 KÉPZÉSEK ÚJPESTEN
Folyamatosan indítunk élelmiszer 

eladó, boltvezető, kereskedelmi 

ügyintéző, pénztáros képzéseket. 

Részletfi zetés megoldható! 

Oktatás a délutáni órákban. 

Sikeres vizsga után mindenki 

O.K.7. bizonyítványt kap.

 Jelentkezni: 06-20-951-3357

� A Budapest IV. kerületi Nyár u. 6.sz alatt találha-
tó  JMK Óvoda óvodapedagógust keres. A részle-
tekről érdeklődni Pintér Éva óvodavezetőnél lehet a 
06.30.2509503-as telefonszámon.

Szolgáltatás
� KLÍMA-telepítés, -karbantartás, -javítás garanci-
ával. Nyári kedvezmény! „A” kategóriás hűtő-fűtő 
klímaberendezés beszerelve 140 ezer Ft. Tel.: 06-30 
864-5544; www.annauklima.hu 

� AJTÓ-ABLAK JAVÍTÁS! Fa, műanyag nyílászá-
rók szerelését, szigetelését, zárcseréjét, átalakí-
tását vállalja asztalos. Ingyenes kiszállás! Kiss 
Ernő, tel.: 06-30 447-4853

� Nyugdíjas asztalos ASZTALOSMUNKÁT VÁL-
LAL. Javítást is. Fiókcserék, ajtópántok cseréje, 
tel.: 306-2023, 06-70 234-7759

� REDŐNYŐSMŰHELYBŐL rendelhet min-
denfajta redőnyt, reluxagyártást, -javítást, 
-szerelést. Szalagfüggöny, szúnyogháló, ro-
letta, harmonikaajtó. Napellenző készítése, 
ponyvacsere, karnisszerelés. Fóti út 45., tel.: 
370-4932

� Duguláselhárítás, víz-, gáz-, fűtésszerelés. 
Ázások, csőtörések megszüntetése. Mosdók, vé-
cék cseréje, tel.: 402-4330, 06-20 491-5089

� IKEA-típusú beépített szekrények, konyha-
bútorok, irodabútorok stb. méretre gyártása a 
legolcsóbban. Pl. könyvszekrény, 228x80x28cm: 
13 800 Ft. Igényes munka, rövid határidő, tel.: 
06-30 368-1354

� CSERÉPKÁLYHÁS: egyedi tervezésű cserép-
kályhák építése! Használatban lévő cserép-
kályhák átépítése, javítása teljes körű garan-
ciával, ingyenes állapotfelmérés! Tel.: 06-30 
418-3292

14 H i r d e t é s

Vegyes
� Tömítések, alátétek, vegyszerálló teflonanyagból 
is, festékszalag, tekercselőgép, festékkazetták, festék-
patronok. Felújított, beüzemelt, 1200-as Lada-motor 
akciós áron eladó. Keresek az áru szállításához segé-
det, tel.: 06-20 511-4966

� Régi típusú kerékpárok, alkatrészek, kb. 100 éves 
lábfújtatós piano, rossz állapotban, régi. Akvárium, 
terrárium, folyóirat, régi rádiólámpák, régi fénykép-
nagyító, tel.: 370-8272

� Építkezésből megmaradt fenyőáru, deszka, léc, 
1,40-től 2,80-ig hosszúak, Tomasz benzinmotoros 
szivattyú, 75 méter slaggal jutányos áron eladó, tel.: 
06-70 307-1558

Mágus
� Misztikus jellel született mágus és mesterjós jö-
vendöl. Tenyérkártya, rontáslevétel, szerelmi kötés, 
munka-, üzlet- és sikermágia. Rendezvényekre meg-
hívásokat elfogadok, tel.: 06-70 214-9230

Garázs
� Garázs kiadó Káposztásmegyeren, tel.: 06-20 557-7017

Gondozás
� Középkorú – esetleg felnőtt gyermekekkel is meg-
áldott – megbízható házaspárt keresünk, aki Újpesten 
lakó idős emberek gondozását vállalná, akár szerződé-
ses viszony keretei között is. Fényképes önéletrajzot 
a ramszeszes123um@gmail.com e-mail címre várjuk.

Állást kínál
� A Contrinex Elektronikai Kft. újpesti gyártóbázi-
sára (mikro)elektronikai kézi szerelésben, forrasz-
tásban (SMD) jártas, tapasztalt szerelőket keres 
azonnali kezdéssel, teljesítményalapú, kiemelt bére-
zéssel. Szakirányú végzettségűeknek (elektroműsze-
rész, technikus stb.) is kínálunk lehetőségeket, illet-
ve megváltozott munkaképességűek jelentkezését 
is várjuk. Tel.: 231-8000; e-mail: info@contrinex.hu

fogászati 
szakrendelő
1151 Budapest, Fő út 4–6.

Ingyenes állapotfelmérés 
és szaktanácsadás

· teljeskörű fogászati ellátás
· fogbeültetés
· szájsebészet

· rögzíthető és kivehető fogpótlás
· dentálhigiéniai kezelés

· fogfehérítés
· esztétikus tömések

· fogékszer

Bejelentkezés személyesen 
vagy telefonon: (06-1) 631-1132, 

06-20-429-6944

FOGCENTRUM
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AZ ÚJPESTI SZENT ISTVÁN TÉRI PIAC-ÉS VÁSÁRCSARNOK HETI AKCIÓS AJÁNLATAI

Az Újpesti Piac 
aktuális ajánlatai:
tojás 24 Ft/db-tól  

padlizsán 199 Ft/kg-tól  

hegyes erős paprika 

50 Ft/db-tól 

paradicsom 139 Ft/kg-tól   

burgonya 140 Ft/kg-tól     

vöröshagyma 199 Ft/kg-tól  

Ki adó: Új pes ti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Kft.  � Ügy ve ze tő igazgató: Tóth Sándor � Főszerkesztő: Ditzendy Attila Arisztid � Szerkesztő: Bangha Katalin � Munkatársak: Antos Anna, Gazsó Rita, 
Juhász Mátyás, M. Orbán András � Fotó: Magyar Attila, Várai Mihály � Irodave ze tő: Sze ren csi Csil la � Szer kesz tő ség: Újpesti Kulturális Központ Ady Endre Művelődési Ház 

1043 Bp., Ta vasz ut ca 4., I. em. Titkárság: 785-0366. Újpesti Napló: 785-0566. ÚKTV: 784-3955, e-mail: szerkesztoseg@ujpestimedia.hu � Lap terv, nyom dai elő ké szí tés: K8 � Nyom dai elő ál lí tás: e-Print 
Magyarország Nyomdaipari Zrt. � Ter jesz ti: Feibra Kft., Tel.: 06-1-340-9921, E-mail: feibra@feibra.hu � Print ISSN: 2061-7283 � Online ISSN: 2061-7291 � Meg je le nik min den héten 43 500 példányban.

 � Vállalkozói és méretes hirdetések feladása: hirdetes@ujpestimedia.hu � Kéz ira to kat nem őr zünk meg és nem kül dünk vis  sza. Köz lés ese tén fenn tart juk a szer kesz tés jo gát!  � A meg je lent meg hí vók és 
hir de té sek tar tal má ért fe le lős sé get nem vál la lunk. � Részletes információk, hírek, tudnivalók: www.ujpest.hu � Csatlakozzon hozzánk! www.facebook.com/ujpest.kaposztasmegyer

Ú J P E S T I  N A P  L Ó

nyári alma 199 Ft/kg-tól   

nektarin 199 Ft/kg-tól  

szilva 179 Ft/kg-tól   

sárgadinnye 119 Ft/kg-tól 

görögdinnye 99 Ft/kg-tól 

kukorica 35 Ft/db-tól     

szőlő 259 Ft/kg-tól     

koktélparadicsom 350 Ft/kg-tól 

fejes káposzta 120 Ft/kg-tól 

csirkecomb 599 Ft/kg-tól 

csirkeszárny 499 Ft/kg-tól 

csirkemáj 499 Ft/kg-tól  

csirkezúza 499 Ft/kg-tól 

Szeretettel várjuk 
kedves vásárlóinkat!

 www.ujpest.hu/piac

 (x)

A V-Tech 1998 áprilisában alakult Miskolcon, 
igaz, az együttes tagjai, Kefi r és Szamóca már 

1993-óta zenéltek együtt. Még megalakulá-
suk évében megjelent első albumuk, a Vét-
kezz velem, amely 1999-ben aranylemez 
lett. Számos sikeres album, több százezer 
eladott hanghordozó, több ezer koncert 
és fellépés, számtalan hazai és nemzet-

közi siker követte. 2005-ig hat lemezük je-
lent meg, amikor a fi úk úgy döntöttek, nem 

folytatják együtt. Kefi r 2006-ban szólóalbum-
mal jelentkezett, Az élet megy tovább 

címmel. Szamóca 2005-ben 
új együttest alapított Re-

Tech néven. 2010-től is-
mét a V-Tech zenekaré 
a főszerep, visszatér-
ve a zenei gyökerek-
hez. Kefi r V-Tech né-
ven ekkor jelentette 
meg új lemezét, ame-
lyen a jól megszo-
kott V-Tech-hangzás 
hallható. Koncertje-

in – immár Szamó-
ca nélkül – állan-

dó kísérőze-
nészekkel 

játszik.

V-Tech  

Augusztus 31.,

szombat, 20 óra: 
Szent István tér, 

Nagyszínpad

Dévényi Tibi bácsi 
Dévényi Tibi bácsi – ahogy legtöbben emlegetik – 
mindösszesen 18 éves volt, amikor parodistaként 1965-
ben megnyerte a népszerű Ki mit tud?-ot. Nem telt bele 
sok idő, és már az Illés, a Metro, az Omega zenekar ál-
landó műsorvezetője lett. Pár év múlva már az volt a fel-
adata, hogy néhány külföldi slágert lejátsszon a koncert 
szünetében. Ezzel kezdődött a diszkókorszak. Hamarosan 
bekerült a Magyar Rádióba, ahol Komjáthy György mel-
lett dolgozott. A televízióban a Tízen Túliak Társasága 
című, fi ataloknak szóló műsorban tűnt fel, majd elindult 
a Három kívánság, egy gyerekeknek szóló kívánságműsor. 
Ebből az időből ragadt rá a „Tibi bácsi” becenév. A mű-
sor megszűnése után, 2003-ban meghívták diszkózni egy 
egyetemi gólyatáborba. Akkor már évtizedek óta nem ze-
nélt, de olyan jól sült el, hogy az előre megbeszélt egy óra 
helyett négy órán keresztül pörgette a lemezeket. Azóta 
pedig egyszerűen nincs megállás, folyamatosan járja az or-
szágot, sőt rengeteg külföldi felkérése is akad. Sok jelzőt le-
hetne ráaggatni, ám az biztos, hogy nem 
ok nélkül közönségkedvenc. Egyko-
ron az ország első számú jó tündé-
reként tartották számon, manap-
ság pedig a retro királyaként emle-
getik. Elmaradhatatlan védjegyét a 
pöttyöslabda dobálást a fi atal 
újpesti közönség is lát-
hatja majd.

Augusztus 31.,

szombat 21.30. 
Szent István tér, 

Nagyszínpad
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zámos újpesti kisbabás csa-
ládhoz látogatott már el 
az Újpesti Babaköszöntő 

Megérkeztem!-macija. Az önkor-
mányzat ajándékcsomagjában csu-
pa hasznos ajándék, body, kistaka-
ró, hűtőmágnes oltási naptárral, 
mappa, illetve pelenkacsomag talál-
ható. A védőnők által átadott cso-
magot örömmel fogadják a kisgyer-
mekes családok. Arra kérjük a büsz-
ke szülőket, nagyszülőket, fény-
képezzék le csemetéjüket újpesti 
bodyban, és a képet küldjék be szer-
kesztőségünkbe. Örömmel tesszük 

közzé a kisbabákról készült fotókat 
– névvel ellátva – az Újpesti Napló-
ban, továbbá az ujpest.hu webolda-
lon és az Újpest-Káposztásmegyer 
Facebook-oldalon. E-mail címünk: 
szerkesztoseg@ujpestimedia.hu.

Sági Luca vagyok, 2012. de-
cember 28-án, 2370 gram-
mal megérkeztem. Kis ter-
metem miatt csak most 
tudtam az önkormányzat 
által érkezésemre összeállí-
tott csomagból felvenni a 
ruhát, amelyet ezúttal is kö-
szönök. Huszonkét év múl-
va találkozunk a szerkesztő-
ségben, lehet, hogy én is új-
ságíró leszek!  Sági Luca

Köszönjük a babaköszön-
tő csomagot, leányunk, 
Murányi Emma február 
22-én, havazás közepette, 
3250 grammal és 53 cen-
timéterrel született meg. 
A csomagban található 
dolgoknak azóta is nagy 
hasznát vesszük! Melléke-
lünk egy fotót is róla. 

Bakó Eszter és 
Murányi Szabolcs

Helló, világ! Szeles Lil-
la vagyok, 2013. febru-
ár 20-án születtem, 2060 
grammal, 48 centivel. Kö-
szönöm szépen az önkor-
mányzatnak az ajándék-
csomagot! Szeles Zoltán

Hahóóó! Fotó! 

S

Az anyatejes táplálás 

Egész életre 
szóló kapocs 
Újpest Önkormányzatának Védőnői Szolgálata 2003 
óta külön rendezvényen köszönti azokat az édes-
anyákat, akik gyermekeiket legalább fél éven át anya-
tejjel táplálták, és azokat is, akik anyatejadóként sa-
ját kisbabájuk mellett koraszülött vagy beteg gyer-
mekeknek juttattak ebből az értékes táplálékból. 

A program egyben felhívja a fi gyelmet az anyate-
jes táplálás jelentőségére és arra a lelki harmóniá-
ra, amely hosszú távon meghatározza a gyermekek 
pszichés fejlődését.

Augusztus 30-án 10 órakor immár tizenegyedik al-
kalommal kerül sor az Anyatejes világnapot is köszön-
tő újpesti programra, ezúttal a Hargita utcai védőnők 
szervezésében, a Karinthy Frigyes Művelődési Házban. 
A találkozó a kikapcsolódásra is lehetőséget nyújt, 
mozgásművészeti stúdió bemutatója, bábszínházi elő-
adás, tánc és tombola várja a meghívott vendégeket. 
Az Újpesti Városnapok programjába illesztett rendez-
vény fővédnöke Wintermantel Zsolt.  U. N.

Mint minden rendezvénynek, az Újpes-
ti Városnapoknak is elmaradhatatlan 
kelléke a vásári forgatag. Ínycsiklando-
zó fi nomságaikat kínáló árusok, lángos, 
kürtőskalács, vattacukor, kézműves sö-
rök, pálinkák és különleges portékák.

Karaokesátor
Kicsik-nagyok egyaránt megcsillogtathatják ének-
tudásokat a Városnapok ideje alatt felállított 
karaokesátorban. Nem számít, hogy régi vagy új, 
lassú vagy gyors, mindenféle stílusú zene közül le-
het válogatni.

Skac Placc
Az Egek Királynéja római katolikus főplébá-
nia árnyékában található a gyerekek szórakoz-
tatására kialakított placc. Minden egy helyen: 
pelenkázósátor, kézműves-foglalkozás, Helen 

Doron Nyelviskola, Magic Box, Maki Játszóház Új-
pest.

Kézműves-foglalkozások
A nagyobb gyermekek kézműves-foglalkozáson ve-
hetnek részt, ahol kreativitásukat használva készít-
hetnek el szebbnél szebb kincseket, vagy épp tár-
sasjátékon mérhetik össze tudásukat. Lesz bőrözés, 
similabda-készítés, testfestés: csillámtetoválás min-
ta alapján, környezetvédelmi vetélkedő, játékok, 
papírmunka, ékszerkészítés – gyöngykarkötő.

Baba-mama kuckó
A szervezők gondoltak a kisgyermekes családokra 
is. A nyugodt etetés, pelenkázás érdekében a ba-
ba-mama kuckó kényelmes székekkel, pelenkázó-
val lesz felszerelve.

Maki Játszóház Újpest
Olyan szórakoztató park, amely egyrészt játékte-
ret, szórakozási lehetőséget nyújt tízéves a korig a 
gyermekeknek, másrészt keretet, újszerű eszközö-
ket biztosít a gyermekek egészséges fi zikai igény-
bevételéhez, javítja a mozgáskoordinációjukat, 
fejleszti egyensúlyérzéküket, fejlődésüket. Az új-
pesti rendezvények rendszeres résztvevői.

Magic Box
A Magic Box rend-
szeres vendége az új-
pesti rendezvények-
nek. A Városnapok-
ra is minden logikát 
megmozgató foglal-
koztató játékokkal 
érkeznek.

Újpesti Városnapok 2013

Vásári forgatag


